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Orientering om fase 3: Retningslinjer for brug af 
indendørsanlæg, herunder kulturhuse, svømmehaller 

og sportshaller 
 

 

  

Kære foreninger 

Nu kan vi langsomt efterkomme den genåbning, som foreningslivet har 
ventet på. Vi glæder os til sammen med jer at komme i gang igen. 

Det er vigtigt, at I læser dette nyhedsbrev grundigt igennem, så vi 
sammen kan løfte opgaven med at sikre den gradvise og positive 
genåbning af landet, som vi alle glæder os til. 

Derudover er det vigtigt, at I foreninger føler jer sikre på, hvilke 
muligheder, som I har nu og her, og hvilket ansvar I står med, når I 
afvikler aktiviteter for og sammen med andre. 

Nederst i nyhedsbrevet finder I en samlet liste over links til vores 
faciliteter og institutioner, hvor I kan finde information om det 
pågældende sted (fx åbningstider, brug af lokaler, adgangsforhold 
osv.). 

På genhør, 

Peter Rosgaard, centerchef 
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv  



  

 

 

  

  

 

Indendørsanlæg åbner gradvist 

Fra i morgen d. 11. juni kl. 16 kan foreninger igen anvende vores 
store haller til foreningsaktivitet:  

 Søndersøhallen 
 Bybækhallen 
 Hareskovhallen 
 Farum Arena  
 Solvanghallen 

Øvrige faciliteter vil åbne i løbet af den kommende uge med 
undtagelse af de steder, hvor det af forskellige hensyn ikke kan lade 
sig gøre.  Den komplette liste over faciliteter, der ikke kan åbne, kan I 
finde her. Listen ligger under afsnittet om Kultur, fritid og erhverv. 

Vi vil løbende tilpasse åbningstiden/stederne, alt efter foreningernes 
efterspørgsel. Som udgangspunkt fortsætter foreningernes tider, hvis 
det er muligt, frem til skolernes sommerferie. 

Vi håber, at vi kan vende tilbage til en mere normal hverdag i 
anlæggene/hallerne igen, når vi åbnerfor den kommende sæson. 

  

 

  

 

Foreningsaktiviteter over sommeren 

https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28258@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28258@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@


Der er flere foreninger, der har givet udtryk for, at de gerne vil afvikle 
aktiviteter i sommerferien. For jer som ønsker dette, er det muligt at 
afvikle aktiviteter i det omfang, der er ledig kapacitet. 

Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvilke anlæg, der holder åbent i 
sommerferien, men vi vil undersøge, om vi kan imødekomme jeres 
ønsker, når I har forslag til konkrete aktiviteter.  

Hvis I har ønsker til ekstra træning i sommerferien, så send en mail til 
Jakob Hermansen:  jhe@furesoe.dk. Så vil vi forsøge at finde 
et tidspunkt og sted, som kan passe til jeres ønske og aktivitet. 

Ledige tider vil løbende fremgå af vores bookingportal Aktiv Furesø.  

  

 

  

 

Retningslinjerne for brug af anlæggene 

Faciliteterne følger de officielle anbefalinger om max. 1 person pr. 
4 kvadratmeter. Flere steder vil lokalerne være udstyret med 
oplysninger om max. deltagerantal. Det er altid foreningens ansvar at 
overholde de gældende retningslinjer.  

Omklædnings- og badefaciliteter vil i første omgang være lukket 
med enkelte undtagelser, herunder svømmehallerne. Det skyldes, at vi 
planlægger efter, at flest muligt kan komme gennem anlæggene, og 
det kan vi kun, hvis ingen kommer før eller bliver efter 
aktiviteten. Dette er kun midlertidigt, og vi arbejder på at komme 
tilbage til normaltilstand igen, så hurtigt som overhovedet muligt. 

De anlæg, der drives af en forening, kan godt åbne omklædning 
og bade, men kun så længe de overholder alle gældende regler 
om rengøring, hygiejne og afstand.  

I de ubemandede faciliteter skal foreningerne internt og 
med hinanden koordinere overgangen fra den ene aktivitet til den 
næste således, at medlemmer ikke står og venter eller krydser 
hinanden. 

mailto:jhe@furesoe.dk
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28256@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@


Foreningsidrætten bør tilrettelægges, så deltagerne på børnehold 
afleveres og afhentes ved indgangen, og forældre bør ikke overvære 
træningen, da de tæller med i lokalets samlede kapacitet. 

Det er vigtigt at følge forbundenes vejledninger samt den vejledning, 
som Furesø Kommune har formuleret og lagt på  Aktiv Furesø. 

  
 

  

 

Rengøring af anlæg 

Kommunen sørger for en grundig, daglig rengøring af de kommunale 
faciliteter. Herunder er en liste over de opgaver, Furesø Kommune 
løser, og hvad det forventes, at foreningerne selv har ansvar for: 

Furesø Kommune: 

 Foretager en daglig grundrengøring med særligt fokus på 
kontaktflader. 

Foreningerne: 

 Skal aftørre eller afspritte kontaktflader på fællesarealer og 
toiletter for hver 5. åbningstime.  

 Skal aftørre eller afspritte redskaber og kontaktflader før og 
efter hver brug. 

 Skal så vidt muligt anvende egne rekvisitter. Hvis foreningen 
stiller rekvisitterne til rådighed, skal de afsprittes eller aftørres 
mellem hver bruger. 

 Skal have afsluttet rengøringen senest 5 minutter før tiden 
udløber, så næste hold kan komme til. 

Foreninger i egne faciliteter, eller som har driftsaftaler med 
kommunen, skal selv sørge for både den grundige, daglige rengøring 
og den løbende rengøring/afspritning i forbindelse med aktiviteten.  
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Farum og Værløse Svømmehaller  

Svømmehallerne vil åbne gradvist og i flere omgange. I første omgang 
inviterer vi udvalgte foreninger indenfor, og åbner herefter løbende 
mere op, hvis alt går godt.   

Værløse Svømmehal åbner på mandag d. 15. juni. I første omgang 
kun for udvalgte foreninger, nemlig de største klubber, som typisk 
også har mange børn og unge blandt deres medlemmer.  

Farum Svømmehal åbner for udvalgte foreningshold i 25 meter-
bassinet fra på mandag d. 15. juni og frem til ordinær sommerlukning. 
Resten af svømmehallen vil først åbne op d. 1. september, herunder 
50 meter-bassinet, da en større tagrenovering lægger beslag på 
hallen.  

Den gradvise åbning giver os mulighed for sammen med klubberne at 
afprøve, om vi kan styre trafikken igennem omklædnings- og 
baderum.  

Går dette godt, er vi bedre forberedt på den offentlige badegæst, 
der fra mandag d. 29. juni får mulighed for at benytte Værløse 
Svømmehal efter nogle nærmere restriktioner, som vi offentliggør 
snarest muligt.  

Retningslinjer for brug af svømmehallen 

 Der skal foretages personlig afvaskning før brug. 
 Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og 

badefaciliteter. 
 Der opsættes markering/skiltning i omklædning og bad for at 

overholde afstands- og antalskrav. 
 Alle ejendele skal tages med ud i svømmehallen. Skabene er 

aflåste. Vi arbejder på en forbedret løsning, så brugerne igen 
kan aflåse personlige ejendele i skabene. 

 Der opsættes beholdere med håndsprit relevante steder. 
 Faciliteten forlades uden bad eller for Værløse Svømmehals 

vedkommende med mulighed for afskylning. 
 Kontaktflader rengøres efter besøg af hver brugergruppe. 



 Foreningerne har medansvar for korrekt afvikling. 

Landet over åbner langt de fleste svømmehaller i uge 25, og der vil 
generelt være med en række begrænsninger, og som i tilfældet med 
Værløse Svømmehal kun for klubsvømning i de 2 første uger.  

  
 

  

 

Kulturhusene 

Mandag d. 15. juni slår vores kulturhuse dørene op. Vi starter med at 
byde indenfor i Farum Kulturhus, Galaksen, Stien, Mosegården og 
Billen og vores skønne biblioteker, foreningslokaler samt Træ- og 
metalværkstedet. Vi glæder os til at byde velkommen til jer alle!  

Vi åbner også for andre aktiviteter i husene i det omfang, det er 
muligt, så I igen kan se spændende udstillinger i Farum Kulturhus og 
gå på opdagelse i Immigrantmuseet. 

Fra på mandag er åbningstiderne dog stillet om til sommertid, så vi 
holder åbent alle hverdage (mandag til fredag) kl. 10-18 fra d. 15. juni 
til d. 10. august. Disse tider gælder for Farum Kulturhus, Galaksen og 
Billen.  

Derudover følger kulturhusene naturligvis retningslinjerne fra 
myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert.  

Det betyder, at:  

 Der i første omgang vil være fri adgang til kulturhusene, men 
lokaler skal bookes på forhånd. 

 Der udelukkende vil være adgang til Farum Kulturhus fra 
Bytorvet og hovedindgangen, og til Værløse Bibliotek via 
Bibliotekshaven/P-pladsen bag biblioteket. 

 Offentlige toiletter med få undtagelser er aflåst. 
 Foreningslokaler i Farum Kulturhus skal tilgås 

via haveindgangene, så vidt det er muligt. 

https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28261@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
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 Alle lokaler er udstyret med oplysninger om max. deltagerantal, 
ligesom der vil forefindes rengøringsvejledninger. (Se 
vejledning for foreningsbrug af lokaler).  

Caféen og Grafen i Farum Kulturhus holder sommerlukket. 

  
 

  

 

Klargjorte mødelokaler til foreninger 

Vi har forberedt en række mødelokaler, som foreninger kan låne ved 
at sende en mail til Lokalebookingen på lokalebooking@furesoe.dk. 

Lokalerne kan altså ikke bookes i Aktiv Furesø. 

Borde og stole er sat op i lokalerne, så de overholder 
sundhedsmyndighedernes afstandskrav, og vi er i fuld gang med at 
gøre skiltningen klar uden på døren, så der ikke er tvivl om hverken 
opstilling eller forholdsregler i brugen af lokaler. 

Disse lokaler er gjort klar til jeres mødeaktiviteter: 

 V.I.P.-lounge, Farum Arena - 16 personer 
 Teatersalen, Farum Kulturhus - 50 personer (fra d. 15/6) 
 Satellitten, Salen - 40 personer 
 Hangar 2, mødelokale 1 - 13 personer 
 Stien, foreningslokale 6 - 11 personer 

  

 

  

 

Deltag i Kultur og Fritids undersøgelse  

https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28265@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28265@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
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Vi har, i Kultur- og Fritidsforvaltningen, forsøgt at være på forkant 
med foreningernes behov. Gennem den spørgeskemaundersøgelse vi 
har gennemført, mens det hele har været lukket, har vi fået nogle 
resultater, som vi lige nu arbejder på at få analyseret og gjort 
brugbare. 

Vi er glade for den interesse, der har været for at give et besyv med, 
så vi kan levere nogle bedre ydelser til foreningslivet. Vi håber 
fortsat at høre fra flere af jer inden søndag d. 14. juni.  

Hvis din forening mod forventning ikke har modtaget en invitation 
til at deltage i undersøgelse, så send straks en mail til Karen Cuppers 
på kcu@furesoe.dk, så vil du modtage et link.  

  

 

  

 

Har I spørgsmål til genåbningen? 

Så kan I kontakte vores ledere på de respektive områder, som vil 
besvare jeres henvendelse hurtigst muligt: 

 Jakob Hermansen (anlæg), 7216 4119, jhe@furesoe.dk  
 Berit Elmark (kulturhuse), 7216 5990, bel1@furesoe.dk  
 Finn Thorsøe (svømmehaller), 7216 4134, fth@furesoe.dk  
 Jeanette Thomsen (udendørsarealer), 7216 4848, 

jeth@furesoe.dk  

  

 

  

 

Links til vores hjemmesider 

Kulturhuse 

mailto:kcu@furesoe.dk
mailto:jhe@furesoe.dk
mailto:bel1@furesoe.dk
mailto:fth@furesoe.dk
mailto:jeth@furesoe.dk


 Farum Kulturhus (herunder Billen) 
 Galaksen 
 Stien (herunder Træ- og metalværksted) 
 Immigrantmuseet 

Svømmehaller 

 Farum Svømmehal 
 Værløse Svømmehal 

Fritidsportalen 

 Aktiv Furesø, her finder I:  
o Liste over lokaler, der ikke åbner op (under afsnittet om 

Kultur, fritid og erhverv). 
o Vejledning til lokale retningslinjer for Furesø Kommune  
o Liste over lokaler til mødeaktivitet 

Furesø Kommunes hjemmeside 

 Løbende information om kultur-, fritids- og idrætsområdet samt 
kommunen generelt.  

  

 

  

 

  

https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28287@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28288@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28289@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28290@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28291@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28292@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28293@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28294@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28295@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28296@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28297@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28297@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28298@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1313@28299@wW3nJ11XsV4t9Us09SBB-ktJqoKAC6N1S2cwCB0XZeM.@


  

 

Du modtager denne mail, fordi  formand@furesoebtk.dk er registreret som aktiv i en bestyrelse i en 
forening i Furesø Kommune. Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen 

selv opdatere kontaktinformationer på www.aktivfuresoe.dk. 
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